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أهدف الدورة 

تدرٌب المشاركٌن فً الدورة  : الهدف العام 

:  علً وضع خطة مستقبلة ألنفسهم 

:فً نهاٌة الدورة  تصبح  قادراً على

مفهوم التخطٌط واهمٌته واهدافه تحدٌد  -

خطوات التخطٌط الناجحمعرفة  -

ووضع حطة زمنٌة وعملٌة مستقبلٌة رسم  -

وسائل التأكد من تنفٌذ الخطةمعرفة  -

للنجاح الدراسً الجٌد التخطٌط اكتساب مهارات  -



...حلٞبة ٍيٞئت ببحلدبسةا

...فيِ أحؼثش بٖب  

بو عأمجؼٖب ٗأبْٜ بٖب 

عيًَب ضل٘ اىْدبذ





  الحياة مواقف مع  االفزاد تعامل

.المنطلقون المحددون لمسارهم الناجحون  -1

فً الوصول لغاٌاتهم مهما كلفهم ذلك الجادون  -2

للتطبٌق الذٌن لدٌهم االستعداد الباحثون -3

.والجد ونبذ الشكوى والتذمر واإلسقاطوالتضحٌة 

غٌر الجادٌن المنتظرون السماء أن المسقطون -.4

بالتغٌٌرتمدهم بالحلول، والحظ أن ٌزودهم 

.غٌر الراغبٌن فً الجد واالجتهادالمثبطون -5



التخطيط سر النجاح
 النجيياح االفييراد وأهييم ميين التخطييٌط التخطييٌط سيير

.أن تكون لإلنسان رسالة: أًٌضا

 الذيه ال يحملون رسالة أكثز أن يزى العلماُء

ُعزضة للمشاكل والصدمات النفسية واالجتماعية



 اىشعبىت
أٗ ادلَٖت حغَٞخٖب ىيبؼط حيي٘ : اىشعبىت 

 . احلٞبة يف ػيٞٔ حغري أُ ح٘د ٍب ٕٜ ٗ اىذٗس
ٜٕ بٖذف زلذدة غري دائٌ ٗؼشٝق ػبً شٜء 

 ال شٜء فزىل "اىْبط أػيٌ اُ سعبىخٜ" ٍثبه
 . ميٖب زٞبحل  اىْبط حؼيٌ فأّج , ْٝخٖٜ

ّشؼش ّ٘ػٞت زغبت ذلب ىٞظ اجتبٓ فبىشعبىت 
 . بٖب ٗضلظ



:اىشؤٝت 

ٜٕ شخصٞب حغؼٚ اىخٜ اىْٖبئٞت اىْخٞدت 
 .ىصْؼٖب

ْٜحشمجت ٗاىشؤٝت اىٞٔ اى٘ص٘ه ح٘د ٍب ٕ٘ ٝؼ 
 بؼٞذة ئىل حْقغٌ األٕذاف أُ مبب ىألٕذاف ػبٍت

 ادلقصذ ٕٜ اىشؤٝت فَب  ادلذٙ ٗقصرية ٍٗخ٘عؽت
   . ئىٞٔ حصو ٕٗذف

اىخذسٝظ ٕٞئت أػعبء ازذ أمُ٘ أُ سؤٝخٜ" : ٍثو 
 بنيٞخٜ

ٗعٞيت ٕٜٗ ٗحتغب حقبط ّخٞدت ٕٜ فبىشؤٝت 
.ٗحقبط حؼذ اُ مينِ ٗاىشؤٝت



 منبرج اىشؤٝت ٗاىشعبىت 
 ٍغبسٌٕ ٝؼشفُ٘ فٖإالء :ٗسؤٝت سعبىت (1

 فٖإالء ٗاظست إٔذاف ٗىذٌٖٝ, فٞٔ ٗختصصٌٖ
 , ادلْخدُ٘ , األق٘ٝبء, اىغؼذاء, ادلإثشُٗ اىؼظَبء

 ٗاىقبدة ٗاىشعو األّبٞبء ٍثو ٍثيٌٖ ,اى٘اظسُ٘
  رلخَؼبحٌٖ ٗ أشلٌٖ يف غريٗا اىزِٝ

 ىنِ ٍغبسٌٕ ٝؼشفُ٘ فٖإالء : سؤٝت دُٗ سعبىت -2
  ّبفؼُ٘ , صبحلُ٘ فٖإالء ٍنخ٘بت خؽت ىذٌٖٝ ىٞظ

 غري أٌّٖ غري خٞذُٗ ٕٗإالء ادلشبُ٘ ٗاىقبدة,
 ٗ خؽت ىذٌٖٝ ىٞظ اىشعبىت حتقٞق يف ٗاظسني
 ادلخذْٝني ٍِ األمرب سمبب مبري مجغ فٌٖٞ ٗ, ٍخببؼت

 ٗادلشبٝخ



حببغ اىشؤٝت ٗاىشعبىت
 أُ دُٗ ٝشٝذُٗ ٍب ٝؼشفُ٘ فٖإالء : سعبىت دُٗ سؤٝت-3

 يف اىؼبٍيني ٍثو ٍثيٌٖ, زٞبحٌٖ ٍغبس حيذدٗا
 ٍِ فقػ جتبسحٌٖ يف ادلشمضِٝ اىخدبس ٗ ٕبدفت ٍإعغبث

 اىثبّٞت اخلؽ٘غ يف خٞذُٗ ٕإالء ٗ اىْدبذ ٗ ادلبه اخو
 حيققُ٘ ال ٗ اىْدبذ حيققُ٘ ٍب ػبدة ىنِ احلٞبة عري يف

  اىغؼبدة
 يف ٍغبسٌٕ ٝؼشفُ٘ ال فٖإالء سؤٝت ال ٗ سعبىت ال -4

 ٌٍْٖ أّ٘اع فٌٖ ٝشٝذُٗ ٍب ٝؼشفُ٘ ال ٗ احلٞبة
 ٗختؽٞػ ٍغبساحٌٖ حتذٝذ ػيٌٖٞ فٖإالء احلبئشُٗ
  زٞبحٌٖ



خؽت زٞبحٜ
  سعبىخٜ يف احلٞبة: أٗال 

.................................................
.........................................

إٔذايف يف احلٞبة: ثبّٞب 
.................................................
.................................................

.......................





   ئىل أِٝ أّج رإب؟
ما أهدافك فً الحٌاة؟ أهدافك القرٌبة والبعٌدة؟•

هل ترٌد أن تكون أفضل مما أنت علٌه؟ •

. هل ترٌد أن تحقق أحالمك وآمالك•

هل تعرف أٌن أنت اآلن؟ وإلى أٌن ترٌد الوصول؟ •

وما تحتاجه ( ب)ووضعك المستقبلً (  أ)وضعك الحالً 

هو معرفة التخطٌط الصحٌح ( ب)إلى ( أ)لالنتقال من 

وأدواته؟ 

     كٌف تصل إلى هدفك وما الذي علٌك عمله لذلك؟         



الهدف 
  هو االمر الذي ٌرغب االنسان فً تحقٌقه وانجازه

ٌسمً الحصٌلة  االول  هدفال

حالية التغٌٌير وهيً ٌسمً الحالة الجوهرٌة  االخٌر  هدفال

.الحقٌقً لبرمجة العقل الباطن

فهيً المرحلية التيً ... والحالة الجوهرٌة هً مرحلية الغاٌيات

.ال تستطٌع أن تري أو تشعر بأن هناك مرحلة بعدها







 أهمية وجود األهداف
 .  حتذٝذ االجتبٓ•
 .  ٗظغ اىشؤٙ يف ئؼبس قببو ىيخؽبٞق•
      .ٍؼشفت االصلبص اىزٛ مت ٗحقٌ٘ٝ اى٘ظغ•



  اىغَبث اىعشٗسٝت يف األٕذاف
أُ حنُ٘ زلذدة ٗٗاظست ٗصبدسة ػِ ئسادة •

 .ٗاقخْبع
ٗاقؼٞخٖب ٗقببيٞخٖب ىيخسقٞق ظَِ فرتة صٍْٞت •

 .  زلذدة
حغيغيٖب ادلْؽقٜ يف األٗى٘ٝبث ٍٗشاػبحٖب •

 .  ىيضٍبُ ٗادلنبُ
 .  احفبقٖب ٍغ اىقٌٞ اىذْٝٞت ٗاالخخَبػٞت•
حعَْٖب قذسًا ٍِ اىخسذٛ ىيقذساث، ٍٗشّٗت •

.   مبفٞت جتؼيٖب قببيت ىيخغٞري



زذد إٔذافل
 مٞف أسفغ ٍغخ٘اٛ اإلميبّٜ ٗاىؼببدٛ؟ •
 مٞف أمنٜ ٍغخ٘اٛ اىؼَيٜ ٗاىثقبيف؟ •
 مٞف أمنٜ ّفغٜ صسًٞب ٗخغذًٝب؟ •
 مٞف أمنٜ ػالقبحٜ ٍغ إٔيٜ ٗأصسببٜ؟ •
 ٍِمٞف أظغ سلؽؽًب ػَيًٞب ٍشحبؽًب بض

زلذد ٝغٌٖ يف حتقٞق رىل؟ 



 ػشض قصت اىصقش







ٍفًٖ٘ اىخخؽٞػ
حص٘س ػقيٜ دل٘قف ٍغخقبيٜ حخخز اجتبٕٔ رلَ٘ػت 

ئخشاءاث ىخسقٞق إٔذاف ٍؼْٞتا
 بىت

ّ
حصٌَٞ ادلغخقبو ادلإٍو ٗحص٘س اخلؽ٘اث اىفؼ

:وٌرتكز مفهوم التخطٌط على عدة أمور هً ىخسقٞقٔ

أنه عملٌة ذهنٌة.

ٌرتكز على المستقبل والتنبؤ بهذا المستقبل.

ٌعتمد التخطٌط على اإلمكانٌات المتاحة.

 ،ٌقوم التخطٌط على اختٌار بدٌل من عدة بدائل

.بمعنى أنه إذا لم ٌكن هناك بدائل فال حاجة للتخطٌط



 ف٘ائذ اىخخؽٞػ
 .عخصبر إٔذافل اىْٖبئٞت ٗاظست ىل   •
 عخصبر ىذٝل ثقت بأُ ػَيل اىٍٜٞ٘ ٕبدف   •
 عخصبر قبدسا ػيٚ اىخسيٞو مب٘ظ٘ػٞت   •
 عخصبر ٍْٖدٞب يف حفنريك   •
 .عخصبر قبدسا ػيٚ االعخفبدة ٍِ ّقبغ اىق٘ة ىذٝل   •
 .عخقيو ٍِ ّقبغ اىعؼف   •
 .األٍ٘س عخْدض   •



شروط التخطٌط
أن تحقق الخطة األهداف الموضوعة من أجلها.

مراعاة االعتدال فً األهداف.

الواقعٌة فً الخطة.

مراعاة األولوٌات عند تنفٌذ الخطة

أن تحقق الخطة عنصر المرونة.

أن تكون الخطة متوازنة وفق حدود اإلمكانٌات

 (التوزٌع حسب االحتٌاج)عدالة التوزٌع للمٌزانٌة

 التطوٌر للخطةأهمٌة

 ٌراعً البرنامج التنسٌق بٌن المعنٌٌن بتنفٌذهن.



خصائص التخطٌط الجٌد

تناسب اإلمكانٌات المتاحة والممكنة مع األهداف : الواقعٌة

.المنشودة

أن ٌكون للخطة السٌطرة والتوجٌه على كافة الموارد : الشمول

أن تكون الخطة قادرة على مواجهة الظروف الطارئة: المرونة.

الربط العضوي بٌن مختلف عملٌات التخطٌط وبٌن : االستمرارٌة

.سابقتها من خطط

بحٌث تكون الخطة ملزمة التنفٌذ وفقاً للجدول الزمنً : اإللزام

.المحدد لها

مشاركة جمٌع األفراد والمؤسسات فً تنفٌذ الخطة: لمشاركةا.

-ٌقصد بها التنسٌق واإلجراءات والوسائل: التنسٌق





 ٍؼبدىت اىخخؽٞػ
 

 +  ختؽٞػ عيٌٞ + إٔذاف ٗاظست زلذدة 
 

 حقٌ٘ٝ ٗ ٍشاخؼت + حْفٞز ب٘عبئو ٍْبعبت 
 

 .حتقٞق اىْخبئح بارُ اهلل= 



خؽ٘اث ٗظغ خؽت ّبخست
ٍِ أّب؟ ٗأِٝ أّب اُٟ؟  :اىخشخٞص•
 أِٝ أسٝذ أُ أمُ٘؟  :اىخٖذٝف•
 مٞف أصو ئىل ٍب أسٝذ؟  :اىخْظٌٞ•
مٞف أػشف أّٜ ٗصيج؟  :اىخْفٞز•



اىخشخٞص: اخلؽ٘ة األٗىل     
 

 .ٍؼشفت اى٘اقغ ٗحتيٞئ•
 .اىخؼشف ػيٚ ازخٞبخبحل اإلّغبّٞت•
 .حتذٝذ ٗخٖخل ٍٗببدئل ٗقَٞل احلٞبحٞت•
اىخؼشف ػيٚ قذساحل ٗق٘اك اىزاحٞت•



حتذٝذ األٕذاف: اخلؽ٘ة اىثبّٞت
 أِٝ أسٝذ أُ أمُ٘؟ ٕٗزا ٝخؽيب

 :حتذٝذ
oٔٞاجملبه اىزٛ عأػَو بٔ أٗ أجتٔ ئى. 
oسعبىخٜ يف احلٞبة  . 
oأدٗاسٛ ٗإٔذايف اىشخصٞت  .



اىخْظٌٞ: اخلؽ٘ة اىثبىثت

 مٞف أصو ئىل ٍب أسٝذ؟ •
ٍٝ٘ٞت، )ٗظغ خؽت صٍْٞت ٍذسٗعت •

 (أعب٘ػٞت، شٖشٝت، عْ٘ٝت
اخخٞبس اىقشاساث ٗادل٘اقف زغب •

 .  األٗى٘ٝبث
.   حْظٌٞ ٗئداسة اى٘قج•



اىخْفٞز: اخلؽ٘ة اىشابؼت
 مٞف أػشف أّٜ ٗصيج ٗزققج إٔذايف؟ •
حتفٞض، حؼيٌٞ، )ح٘فري ٍخؽيببث حْفٞز اخلؽت . 1  

 حشمٞض، اصلبص
    .ّقذ راحٜ ٗحقٌ٘ٝ ادلْدضاث. 2       

 ٍب األٕذاف اىخٜ زققخٖب؟            
 ٍب اىقشاساث اىخٜ اختزحٖب؟            

 ٍب االٕذاف اىخٜ مل ازققٖب؟   
   ٍب اىزٛ ٍْؼْٜ ٍِ حتقٞقٖب؟  

مَب حشخَو خؽ٘اث اىخْفٞز اإلخببت ػيٚ أعئيت حششذك  -3
 ....   أِٝ ؟ ٍىت ؟ مٞف؟ ٍغ ٍِ؟ مببرا ؟ بنٌ ؟:   ىيخْفٞز

ٗرىل ىنو خؽ٘ة ٗىنو ٕذف      
 



  ٍْدضاث اىخقٌ٘ٝ

 :ٍِ خاله ػَيٞت اىخقٌ٘ٝ ضلقق ٍب ٝأحٜ•
1 .ٜسفغ ٍغخ٘ٙ اإلدساك اىزاح. 
2 .حَْٞت اىعَري ٗاىشقببت اىزاحٞت  . 
3 .بىت

ّ
.   بْبء اىؼبداث اىفؼ







الجامعًالدراسً للطالب أهمٌة التخطٌط 

 الطالب إلى التعلم وٌشوقهم إلٌه وٌحمٌهم ٌحفز

من أضرار التعلم المشوش وسوء الفهم وإطراب 

.الذهن

 الطالب على تنظٌم وقته ألكبر قدر ممكن ٌساعد

.وتوزٌعه بطرٌقة مناسبة لكل مادة

 من دافعٌة الطالب للتعلم وثقته بمعلومات ٌزٌد

. المعلم وقدرته على العطاء

 ٌكسب الطالب اتجاهات إٌجابٌة نحو المعلم .



للنجاحمهارات التخطٌط الجٌد 

 القناعة بأنك قادر على التغٌٌر

 الفرصاقتناص  -الحٌاة     اإلٌجابً فً التفكٌر

 وعدم التأخرالمبادرة  -الوقتفن إدارة

 البر والتقوى التعاون على   -الناجحالمستشار

 نفسكحاسب  -حٌاتكرتب

الوسائل المعٌنة للنجاحاختٌار -المجاهدة

 فً حٌاة الناجحٌنالتأمل -القراراتاتخاذ فن

 الهمةعلو -ناجحاً متمٌزاً تكن كن



التخطٌط الجٌد للنجاحتابع مهارات 

 علً هللا التوكل -            فقه األولوٌات

 بد من الشعور بالتحديال -        النجاحفً الثقافة

 الجٌد للهدفالتخطٌط -   الناجحةاألسرة تكوٌن

 الحكومات والتعلٌم والبٌت والمسجد فً النجاحدور

فً مطالب الحٌاةلتوازن ا -       صاحب الناجحٌن

 من الفشلاالستفادة -  طرٌقتهالتفكٌر وسالمة قوة

 التواصل باآلخرٌنإتقان -      التفوٌضفن تعلم

من التسوٌفاحذر -           إدارة األزمات





 















  قالوا عن التخطٌط
 .  اىفشو يف اىخخؽٞػ ختؽٞػ ىيفشو•
ٗىنِ ٍؼشفت مٞف .... ىٞظ ادلٌٖ ٍؼشفت ٍب حشٝذ •

 .حصو ئىٞٔ
ئُ اىؼبمل ٝفغر اىؽشٝق ىيَشء اىزٛ ٝؼشف ئىل أِٝ •

 . ٕ٘ رإب
 .  اىؼ٘ائق حبذٗ دائًَب أع٘أ ئرا مل ح٘اخٔ•
.اىخخؽٞػ ىٞظ خٞبسًا ئظبفًٞب بو زبخت ظشٗسٝت•

 ٍغ اؼٞب اىخَْٞبث ببىخ٘فٞق ٗاىْدبذ
 ٗاىغالً ػيٞنٌ ٗسمحت اهلل ٗبشمبحٔ  


